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O produtor argentino Nicolás Catena Zapata veio ao Brasil divulgar a nova safra dos vinhos 
produzidos em sua vinícola da província de Mendoza, que tem como sede uma enorme e curiosa 
construção em forma de pirâmide - tão famosa quanto seus vinhos em todo o mundo, e com a 
qual que ele diz homenagear os maias.  
 
Os vinhos da Catena Zapata chegam ao Brasil pela importadora Mistral. "Além, de ser o país sul-
americano que mais compra nosso produto, o Brasil é o quinto entre os 42 países para os quais 
exporto, atras de Estados Unidos, Inglaterra, Dinamarca e Holanda", diz o produtor. "Estou aqui 
porque acho que o Brasil pode rapidamente ultrapassar pelo menos a Holanda e a Dinamarca", 
brinca.  
 
No Brasil, Catena encontrou-se com consumidores e grupos de formadores de opinião, rotina 
comum entre produtores de vinho por aqui. Só que no caso de Catena, há um apelo especial: ele 
faz parte de um muito reduzido grupo de produtores de todo o mundo que foram tão importantes 
para seus países que se transformaram em ícones, seus nomes viraram branding e eles próprios, 
a principal peça de marketing de seus negócios.  
 
"Nesse concorrido mundo do vinho, onde o marketing é tudo, a Argentina levou sem dúvida duas 
grandes vantagens sobre o Chile para ser considerado um país que produz vinhos de qualidade, 
mesmo tendo entrado na corrida com décadas de atraso. Um deles é ter uma uva "da terra", 
forte, como a Malbec e a outra é ter um ícone como Nicolas Catena", analisa Ciro Lilla, pre sidente 
da importadora Mistral, e um enófilo respeitado como profundo conhecedor de vinhos.  
 
"O Chile não teve um nome assim e seu esforço para criar uma uva "própria", a uva Carmenère, é 
mais recente", analisa Lilla. Foi com Catena e a cepa Malbec, aliás aperfeiçoada por ele, que a 
Argentina tirou a diferença do tempo perdido em relação ao Chile, que já era respeitado como um 
grande produtor mundial quando os argentinos ainda faziam vinho, em grande quantidade, mas 
de consumo local. "Países que contam com a sorte que teve a Argentina são poucos e pode-se 
contar nas mãos, como Angelo Gaia, na Itália, ou Roberto Mondavi, na Califórnia, entre muitos 
muito poucos outros", conclui.  
 
Aliás foi em Mondavi que Catena, de uma centenária família de produtores de vinho, se espelhou 
quando resolveu produzir vinhos finos na Argentina. Nicolás Catena estava, nos anos 70, no Napa 
Valley, na Califórnia, onde era professor de economia em Berkeley e lá percebeu que Mendoza 
tinha as mesmas condições de solo e clima (o terroir), da Califórnia, que produzia vinhos 
excelentes. Resolveu fazer o mesmo, dedicou anos a pesquisas como o plantio das uvas em 
grandes altitudes, no que foi pioneiro e que confere elegância e complexidade aos vinhos.  
 
Foi Catena também que criou os Malbec de alta qualidade, usando 145 tipos da uva dos antigos 
vinhedos da família para realizar a seleção clonal científica da variedade, da qual ainda não havia 
bons clones. Catena também criou uma estrutura comercial que teve papel importante em seu 
sucesso: já nos anos 70, revolucionou o sistema de distribuição, levando seu vinho diretamente 
ao varejo e dispensando as caras estruturas intermediárias.  
 
Hoje, com aparência cavalheiresca e um pouco tímido, dedica-se ainda a cuidar dos negócios e 
uma de suas principais tarefas é ser o embaixador da marca que leva seu próprio nome. Por estas 
e outras inovações, Nicolás Catena foi indicado pelo famoso crítico internacional, Robert Parker, 
como um dos "Maiores Visionários do Mundo do Vinho nos últimos 25 Anos". Em 2005, foi 
também foi uma das "Personalidades do Ano" na revista Wine Advocate, de Parker.  
 



Para Lilla, que traz os vinhos de Catena há 12 anos para o Brasil, a importação já chega 
praticamente vendida. "Há Catena para todos os gostos e bolsos desde que a pessoa aprecie um 
vinho de qualidade", assegura.  
"Catena tem vinhos que chegam ao mercado a partir de nove dólares, e a faixa vai se elevando 
até chegar ao Nicolás Catena Zapata, que não tem preço", brinca.  
 
Produzido em minúsculas quantidades e apenas nos melhores anos, o raro Nicolás Catena Zapata 
é considerado o melhor vinho da Argentina. Logo em sua primeira safra, bateu alguns dos mais 
lendários tintos do mundo (como Château Latour, Haut-Brion) em uma série de degustações às 
cegas na Inglaterra e Estados Unidos. O Nicolás Zapata 2001, lançado agora durante a viagem do 
produtor ao Brasil (para onde devem vir não mais que 200 garrafas), custa US$ 159.  
 
A vinda ao Brasil resultou também na chegada de outros produtos, como o Catena Alta 
Chardonnay 2002 (US$ 39,50) , o Caro 2002 (da parceria Catena & Rothschild , por US$ 58,50), 
Luca Malbec 2001 (US$ 49,30) , Catena Alta Malbec 2001 (US4 59,50) e Catena Alta Malbec 2002 
(US$ 59,50).  
 
A pirâmide, sede principal de sua empresa, faz parte também de um bem pensado marketing: 
não há quem goste de vinhos finos e esteja disposto a pagar pelo prazer de bebe-lo que não a 
conheça ou ouviu falar dela. Mais que uma sede, ela tornou-se um imenso símbolo da marca. Por 
dentro, a pirâmide é cônica e um fosso circunda os corredores circulares internos.  
 
Ao todo são quatro andares que podem ser acessados por escadas de aço. O cone no topo da 
pirâmide é de vidro e permite a entrada da iluminação. A homenagem aos maias é porque ele os 
considera os maiores arquitetos pré-colombianos. E um logo tão marcante também não faz mal 
para o marketing.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 1, 2 e 3 abr. 2005, Mídia & Marketing, p. A -14 


